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Vizsgált indikátorok
1. Társadalmi kirekesztettség és szegénység

2. Társadalmi kohézió

(EU-SILC és EU-LFS)

(ESS)

• Szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben
élők aránya

• Általánosított bizalom

• Jövedelmi szegénység

• Elégedettség a gazdaság állapotával

• Anyagi depriváció
• Súlyos anyagi depriváció
• Nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásokban
élők
• Foglalkoztatottsági ráta

• A jogrendszerbe vetett bizalom
• Elégedettség a demokrácia működésével
• Egyéni boldogság
• Jövedelmi egyenlőtlenséggel kapcsolatos attitűd
• A bevándorlás megítélése

• Munkanélküliségi ráta

Speciális téma 2021-ben: adatok a szegénység nemzeti és pán-európai definíciója alapján

A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya
dimenziónként külön, illetve a dimenziók együttes figyelembevételével, 2020

Együttesen: 18,9%

Forrás: KSH 2020. (A háztartások életszínvonala. 2020. november)

A szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők aránya (%)
Magyarországon 2005-2019

Az EU 28 tagállamában, 2019

Forrás: Eurostat (t2020_50 jelű tábla). Jövedelmi szegénységben, vagy társadalmi kirekesztettségben (súlyos anyagi
deprivációban), vagy munkaszegénységben (alacsony munkaintenzitású háztartásban) élő személyek százalékos
aránya.

A súlyos anyagi deprivációval sújtott népesség százalékos aránya
Magyarországon 2005-2019

Az EU 28 tagállamában, 2019

Forrás: Eurostat (tepsr_lm420 jelű tábla). Azon népesség aránya, akiknek háztartása anyagi okokból nem engedhet meg
magának legalább négyet a megadott kilenc tételből.

A súlyos anyagi depriváció elemi indikátorai Magyarországon 2015-2020 (%)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Hiteltörlesztéssel vagy lakással
kapcsolatos fizetési hátralék

21,6

19

15,7

12,8

11,4

11,7

Váratlan kiadások fedezetének hiánya

70,7

50,7

31,5

33,3

33,2

35,7

Anyagi okból nincs telefonja

1,4

1,3

1,1

1,2

0,4

0,9

Anyagi okból nincs színes televíziója

0,4

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

Anyagi okból nincs mosógépe

1,0

1,0

0,7

0,7

0,4

0,6

Anyagi okból nincs személygépkocsija

19,8

20,6

20,1

17,4

13,6

12,2

Évi egyhetes üdülés hiánya

55,1

50,6

48,2

43,0

41,7

38,8

Kétnaponta húsételfogyasztás hiánya

23,7

19,1

16,4

12,4

12,9

12,9

Lakás megfelelő fűtésének hiánya

9,6

9,1

6,8

6,0

5,4

4,2

Súlyos anyagi depriváció (minimum 4
tétel)

19,4

16,2

14,5

10,1

8,7

8,0

Források: KSH: A háztartások életszínvonala. 2014., 2017. 2019.

Foglalkoztatottsági ráta a 20-64 éves népesség
százalékában
Magyarországon 1997-2020

Az EU 28 tagállamában, 2020

Figyelmeztetések:
- Jelentős férfi női különbség a
foglalkoztatottsági rátában:
Férfiak (20-64): 83,1%
Nők (20-64): 67%
- Az alacsony iskolázottságúak
foglalkoztatottsága a 2018as csúcs után második
évben esett

Forrás: Eurostat (t2020_10 jelű tábla). A foglalkoztatott 20-64 éves személyek százalékos
aránya a teljes korcsoporthoz képest.

A munkanélküliségi ráta 3,6%, (EU27
átlag= 6,2%)
Férfi/nő
különbség
nem
számottevő
15-24 évesek 12,8%, ami az EU
átlagnál (16, 9%) alacsonyabb,
viszont a magyar átlag 3x

Nemzeti szegénységi küszöb a páneurópai szegénységi küszöbhöz viszonyítva,
EU28, Norvégia, Svájc és Szerbia, 2017

Forrás: EU-SILC adatok alapján Gábos, Tomka és Tóth 2021.

A nemzeti szegénységi küszöbök változása a páneurópai
küszöbhöz viszonyítva, EU28 és Norvégia, 2005 és 2017

Forrás: EU-SILC adatok alapján Gábos, Tomka és Tóth 2021.

Nemzeti és páneurópai szegénységi ráták, EU28, Norvégia,
Svájc és Szerbia, 2017 (%)

Forrás: EU-SILC adatok alapján Gábos, Tomka és Tóth 2021.

Általános bizalom az emberekben 0-10 fokú skálán (átlagpontszám)
Magyarországon 2002-2018

ESS országokban, 2018

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS)

Elégedettség a demokrácia működésével 0-10 fokú skálán (átlagpontszám)
Magyarországon 2002-2018

ESS országokban, 2018

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS).

Azok százalékos aránya, akik „teljes mértékben” egyetértenek azzal, hogy
„a kormánynak lépéseket kell tennie a jövedelemkülönbségek csökkentése
érdekében”
Magyarországon 2002-2018

ESS országokban 2002-2018

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS).

Azok százalékos aránya akik senkit nem engednének bevándorolni az országba, aki
eltérő etnikumú
Magyarországon 2002-2018

ESS országokban, 2018

Forrás: Európai Társadalmi Felmérés (European Social Survey, ESS).

Összefoglalás
1. Társadalmi kirekesztettség és szegénység

2. Társadalmi kohézió

• Tovább csökkent a szegénységben vagy társadalmi
kirekesztettségben élők aránya

• Lényegében változatlan az általános bizalom és
változatlan a demokrácia működésével való
elégedettség

• Főként az anyagi deprivációval sújtott népesség
aránya zsugorodott
• A foglalkoztatottsági ráta emelkedése (döntően a
pandémia miatt/idején) megállt
• A munkanélküliségi ráta és az alacsony
munkaintenzitású háztartásokban élők aránya a
pandémia ellenére relatíve alacsony maradt
• A pán-európai szegénységi küszöb elemzése új
perspektívát nyit a szegénység értelmezésében
• A mediánjövedelmek (és ennek megfelelően a szegénységi
küszöbök) esetében nem történt európai felzárkózás, sőt, a
kelet európai referencia országokhoz képest lecsúszás
következett be
• A pán-európai szegények aránya nálunk az egyik legmagasabb

• Továbbra is magas az egyenlőtlenségek szintjével
kapcsolatos elégedetlenség
• A bevándorlás általános megítélése valamivel
kevésbé lett elutasító
• Felülvizsgálni javasolt indikátorok:
• Konjunktúraérzékeny indikátorok (elégedettség a
gazdaság jelenlegi állapotával)
• Társadalmi mobilitás mértéke és az előrejutás
percepciója
• Indikátorok a társadalmi megosztottság
(polarizáció) mérésére (nem csak a bevándorlásra)

